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ופיננסים

מציק לי שחברת ביטוח - שמעסיקה חיילים משוחררים ללא הכשרה מקצועית 
 - אחת  שבלונית  פוליסה  שמוכרים  ניסיון,  חסרי  אבל  מעולים  מכירות  ואנשי 

מנהלת קמפיין נגד הכיס שלנו ופוגעת בשמנו הטוב. 
בקמפיין האלים של הביטוח הישיר  - "למה לממן סוכן"? נראה כאילו פרמיית 
הביטוח יקרה יותר דרך סוכן. אז ברוב המקרים הפוליסה דרכנו הרבה יותר זולה 

מהחברות הישירות, והן מציגות מצג שווא. 
חלק מהפרמיה הולך על הוצאות חברות הביטוח. הביטוח הישיר מעסיקה עובדים 
לא ממש מקצועיים בביטוח, אבל מה לעשות שגם להם צריך לשלם. בחברת 
מקצועיים  סוכנים  כי  הוצאות,  ופחות  עובדים  פחות  יש  ישירה  לא  ביטוח 

עושים את רוב העבודה.
...ומה עם הוצאות הפרסום? איזו חברת ביטוח משקיעה בפרסום יותר 

מאשר בלקוח?
על  בשנה  שקלים  מיליוני  עשרות  שמשלם  הישיר,  הביטוח  נכון, 
קמפיין שוקה. ופרסומות עולות כסף. ומאיזה כיס זה יוצא? מהכיס שלכם. 

 בשנה האחרונה הגיעו ללשכת סוכני ביטוח תלונות רבות על התנהלות 
 בעייתית של חברת כלל: חברת הביטוח גובה תשלומים ללא התראה 

 בטענה לחובות שלא תמיד קיימים ‰ מנגד כאשר בירורים מוכיחים 
 שהחברה היא החייבת תשלומים לסוכנים, היא אינה משלמת ‰ "יש 

 סוכנים שאין להם מה לאכול, וכלל מקזזת להם 60% על חובות 
שלא קיימים" ‰ כלל ביטוח:" שיפור השירות חשוב - יעד מרכזי"

"גאה להיות שוקה"
למאור כהן נמאס מהקמפיין האלים של הביטוח הישיר – והוא עונה לה ‰ המאמר המלא בעמ' 11

"נילחם בכל החזיתות"
 עמוד 10

גיליון מס' 544 … 13 באוגוסט 2015

לשכת סוכני ביטוח יוצאת במאבק נגד חוק ההסדרים. כל התשובות לשאלות שמטרידות את סוכני הביטוח

 עמוד 2

סוכנים נגד כלל ביטוח: גובה 
תשלומי סרק ולא מחזירה חובות

 … הציבור מתלונן 
 יותר אבל צודק 

פחות ‰ דוח האוצר 
על חברות הביטוח 

ל־2014 | עמוד 8 

… רק 10%: כמה 
זמן משקיעים 
סוכני הביטוח 

בדבר הכי חשוב 
לפרנסתם | עמוד 9 

די כבר!

איפה הכסף
סיפורה של 
גברת אחת 
עם פנסיה 

נמוכה – והרבה 
מאוד כסף

 עמוד 5 
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בלשכת ב התקבלו  החולפת  שנה 
של  רבות  תלונות  הביטוח  סוכני 
כלל־ חברת  עם  העובדים  סוכנים 
חד־ באופן  אותם  חייבה  שלטענתם  ביטוח, 

מאות  עד  שהגיעו   – שונים  בסכומים  צדדי 
מוקדמת  הודעה  ללא  וזאת   - שקלים  אלפי 
וללא כל פירוט. לאחר בירור של הסוכנים עם 
בדיעבד  בקיזוז  שמדובר  להם  הוסבר  החברה 
של חובות הסוכנים כלפי החברה בגין עמלות 
יתר שקיבלו שנים קודם לכן. בלשכה התקבלו 
בשלושה  כלל  התנהלות  על  תלונות  מאות 
נושאים: ביטוחי חיים ופנסיה, ביטוחי בריאות 
שכלל  לכך  התייחסו  התלונות  חו"ל.  וביטוחי 
לבדוק  כלים  לסוכן  לתת  בלי  עמלות  מקזזת 
ממה נוצר החוב. מדובר בהחלטות חד צדדיות 
נסיעות  בביטוחי  והפחתת עמלות  של החברה 
לחו"ל ונזקי מים בדירות. בנוסף לכך התלונות 
בגין  חיים  בביטוח  לקוי  בשירות  גם  עוסקות 

פיגורים של חודשים רבים.

לא ממהרים
ל"ביטוח  סיפר  הנפגעים  מהסוכנים  אחד 
עם  שעובדים  סוכנים  "אנחנו  כי  ופיננסים" 
כלל עשרות שנים. ההנהלה הנוכחית של כלל 
מנצלת את כוחה אל מול חולשתו של הסוכן 
השולטת  היא  הביטוח  שחברת  משום  הבודד, 
להתעמת  חושש  הסוכן  ולכן  פרנסתו  במקור 
איתה באופן אישי. תגמול הסוכן המחושב על־
שקופים  לא  בדוחות  מלווה  ביטוח  כלל  ידי 
מדובר  הסוכנים.  מצד  לבקרה  ניתנים  ואינם 
מהסוכנים  חלק  לשמה.  עסקית  בבריונות 
הגיעו להסדרי פריסת החובות עם כלל, משום 

שחששו לתבוע אותה".
הוא  הביטוח  סוכני  את  נוסף שמטריד  עניין 
שהחברה אינה מתייחסת לתביעות נגד שלהם 
סוכנים  אותם  בחסר.  עמלות  שקיבלו  כך  על 

ביצעו, באמצעות מומחים, בדיקה האם החברה 
זכאים  הם  להן  העמלות  כל  את  להם  שילמה 
- ובחלק מהמקרים התברר כי שולמו עמלות 
בחסר. לאחר שפנו לחברה הם נדחו שוב ושוב. 
היתר  עמלות  רשימת  את  שקיבלתי  "לאחר 
גם  "הכנתי  סוכן,  מספר  כביכול",  שקיבלתי 
ולא  לי  אני רשימה של עמלות שכלל חייבת 
שילמה. את הבדיקה עשיתי עם יועץ, מומחה 
שנה,  לפני  לכלל  פניתי  עמלות.  לחישובי 
עשרות  שנה.  חצי  תארך  שהבדיקה  לי  אמרו 
אלפי שקלים הם הורידו לי מהחשבון מיידית, 
אבל להחזיר כסף שהם חייבים אינם ממהרים.  
"לאחר חצי שנה פניתי שוב, ואמרו לי לפנות 
למרחב. פניתי למרחב, ונאמר לי לחכות עוד 
ועכשיו  שנה,  חצי  חיכיתי  שלושה.  חודשיים 
אמרו שזה יתעכב עוד שנה. אנחנו לא יכולים 
לשכת  וגם  ההגבלים,  חוק  בגלל  להתאגד 

זו  סוכני הביטוח מתקשה לטפל בכך. מה 

סוכני ביטוח נגד כלל: גובה כספים 
ללא הצדקה, ולא משלמת חובות

 "לוקחים לנו 
כסף מהחשבון"

סוכני ביטוח מרחבי הארץ טוענים כי כלל 
ביטוח מקזזת מחשבונם כספים ללא התראה 

או הסבר • לטענת החברה מדובר בעמלות יתר 
שקיבלו הסוכנים – אולם כשבדיקה מקצועית 

חשפה בחלק מהמקרים דווקא עמלות חסר 
שלא שולמו, כלל טרטרה את הסוכנים ולא 
החזירה את הכסף • סוכן שנפגע: "החברה 

עומדת למכירה ומנסה להגדיל את שוויה על 
חשבוננו" • כלל: השירות חשוב, נשתפר

רונית מורגנשטרן

התעמרות   בסוכנים



התעמרות   בסוכניםהתעמרות   בסוכנים
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תגובת כלל ביטוח: "שיפור השירות - יעד מרכזי"
מכלל ביטוח נמסר בתגובה: "איננו מגיבים בסוגיות עסקיות בינינו לבין 

סוכנינו מעל דפי העיתון. עם זאת, נדגיש כי סוכנינו מעודכנים מבעוד 
מועד על כל החלטה עסקית המתקבלת בחברה. באשר לסוגיות 

הנוגעות לשירות נציין כי הנהלת החברה שמה את שיפור השירות 
לסוכנים כיעד מרכזי. אנו מקיימים בשוטף דיונים בשולחנות 
עגולים ומבצעים סקרים מידי חודש, זאת על מנת להציף את 

הפערים ולטפל בהם. זאת ועוד, בשנתיים האחרונות חלו שינויים 
מהותיים בתחום השירות, בהם שינוי המבנה הארגוני ביחידת 

התפעול לסוכנים, שדרוג מערכות המידע, פיתוח כלים מתקדמים 
למתן מידע און ליין לסוכנים, החלפת מערכת הטלפוניה ועוד רבים".

 המשך מעמוד 2

איזי כהן, מנכ"ל 
כלל ביטוח

"כלל מנסה לא לשלם כסף 
שהיא חייבת לסוכנים, ומצד 

שני גובה חובות שהיא מחליטה 
עליהם באופן חד־צדדי. יש 

סוכנים שאין להם כסף לאוכל, 
ומקזזים להם 60% מהעמלות 
בגין חוב, שבעצם לא קיים" 

הבדיקות   15 מתוך  הסוכנים.  לרעת  רבות 
כסף  קיבלו  כבר  חמישה  לכלל,  שהעברנו 
בחזרה. כלל לא משחררת כסף בקלות, ולכן 

חשוב שהבדיקות יהיו רציניות".
כי  נודע  ופיננסים"  "ביטוח  למערכת 
קבוצה של סוכני כלל מתאגדת בימים אלה 
על מנת להגיש תביעה כנגד החברה בעניין, 
כן  ועל  רב,  זמן  לקחת  צפוי  התהליך  אולם 
גם התנגדות למכירתה בטרם תחזיר  תוגש 

את העמלות שחייבת לסוכניה.
כי  עולה  רבים  ביטוח  סוכני  עם  משיחות 
ביטוח  כלל  של  שההתנהלות  סבורים  הם 
נובעת מהרצון של הנהלת החברה  כלפיהם 
בימים  העומדת  החברה  שווי  את  להגדיל 
אלה למכירה:  "הם רוצים להביא עוד כמה 
חשבוננו",  על   – לחברה  במזומן  מיליונים 

אמרו אותם סוכנים.
הוותיקות  הביטוח  מסוכנות  פרחי,  מירה 
בשוק ביטוחי החיים, מספרת כי "כלל ביטוח 

שאבו לי את העמלות. אני לא מקבלת 
מהם עמלות כבר 5 חודשים, ללא 

כשהתקשרתי  מוקדמת.  הודעה 
שנה  שלפני  לי  נאמר  אליהם, 
ונוצר  יתר  עמלות  קיבלתי 
חוב כספי, ולכן הם מקזזים את 

לא  למה  לי.  המגיעות  העמלות 
הודיעו לי שנוצר חוב? ולמה נוצר 

חוב? שיעדכנו אותי. השירות שלהם 
מתחת לכל ביקורת. 

רק  לא  בקשיים  נתקלים  הביטוח  סוכני 
יש  חו"ל  בביטוחי  גם  בכלל,  חיים  בביטוחי 
לסוכני הביטוח בעיה. סוכן הביטוח הוותיק 
מספר  שלפני  מספר  מערד  בוקאי  אמנון 
שהוא  ביטוח  מכלל  הודעה  קיבל  חודשים 
צריך לחתום על מסמך לפיו עמלת מכירה 
של פוליסת חו"ל תרד ל־10%, במקום 27.5% 
למכור  יוכל  לא  לו,  נאמר  אחרת,  אז.  עד 
אייקון  באמצעות  חו"ל  ביטוח  פוליסות 

ההפקרות הזאת?"
מקבוצת  גורן  תמיר  העמלות,  יועץ  לדברי 
בכל  מנסה  "כלל  פיננסיים,  חישובים  תמיר 
חייבת  שהיא  כסף  לשלם  לא  שיטות  מיני 
שהיא  חובות  גובה  היא  שני  ומצד  לסוכנים, 
סוכנים  יש  חד־צדדי.  באופן  עליהם  מחליטה 
 60% להם  ומקזזים  לאוכל,  כסף  להם  שאין 
היה  קיים.  לא  שבעצם  חוב,  בגין  מהעמלות 
לי מקרה שבו סוכן קיבל התראה שהוא חייב 
לכלל כסף, למרות שהוא חשב שהם חייבים לו 
כסף בגין עמלות חסר. הוא פנה אלי, ובבדיקה 
שביצעתי אכן התברר שכלל חייבת לו הרבה 
מאוד כסף. נפגשנו עם נציגת כלל, שהסכימה 
כסף. הצענו שנקזז את  לו  חייבת  שאכן כלל 

החוב של כלל מהחוב שלו לכלל, ונפגשנו כמה 
האחרונה  שבפגישה  עד  הנציגה,  עם  פעמים 
לטפל  שלא  הוראה  שקיבלה  לנו  אמרה  היא 
בתיק הזה יותר. לאחר זמן מה חויב הסוכן הזה 
ב־450 אלף שקל, למרות שהוא בכלל לא היה 
חייב להם כסף. מצד שני, היום קיבלתי הודעה 
משמחת שכלל ביטוח החזירה 320 אלף שקל 

לסוכן אחר שביצעתי עבורו בדיקת עמלות".
גם יועץ העמלות ארז מלכי מספר כי טיפל 
עמלות  בגין  ביטוח  סוכני  של  תלונות  ב־15 
חסר של כלל ביטוח: "בבדיקות נמצאו שגיאות 

עם  חתום  הסכם  לי  "היה  במחשב:  המכירה 
כלל־ביטוח על עמלה של 27.5%, הייתי עסוק 
מספר  המסמך",  על  חתמתי  ולא  בענייני, 
אייקון.  לי  אין   – אחד  ביום  "פתאום  בוקאי, 
למישהי  והופניתי  ביטוח  לכלל  התקשרתי 
בכלל בת"א. שאלתי אותה מה עשיתי שאני 
לא יכול למכור פוליסת חו"ל? היא ענתה לי, 
שזה לא אישי, ושכלל ביטוח לא רוצה סוכני 
ביטוח בביטוח חו"ל, כי העמלות שלהם 
יקרות לה, והם מעדיפים לעבוד עם 

המוסדיים. זה נראה כמו מאפיה.
סוכני  לשכת  נשיא  מ״מ  לדברי 
השבוע  צפריר,  אורי  הביטוח, 
התקיימה פגישה בין נציגי הלשכה 
כהן,  שוש  הנשיא,  סגנית  בהם   -
יו״ר מחוז הדרום, יפת בקשי וצפריר 
בראשות  ביטוח,  כלל  נציגי  לבין   -

המשנה למנכ״ל יעקב זכריה.
צפריר: "בפגישה הודתה החברה כי קיימים 
הנציגים,  ולדברי  בשירות,  ופגמים  ליקויים 
נעשים שינויים ושיפורים, במטרה להגיע עד 
סוף השנה לעבודה שוטפת. בנושא השקיפות 
תשיק  חודשים  שלושה  בתוך  כי  זכריה  אמר 
החברה מערכת חדשה, שתאפשר לסוכן לוודא 
שהוא מקבל התגמול המגיע לו. בפגישה גם 
עמלות  הפחתת  על  הסוכנים  טענות  הועלו 
בביטוחי נסיעות לחו״ל, ועל מרכיב הפרמיה 
המתייחס לנזקי מים בביטוח דירה. נציגי כלל 
אמרו כי מדובר בהחלטות עסקיות – תשובה 

שלא שכנעה וגררה ויכוח סוער. 
הסוכנים  חיוב  על  הטענות  הועלו  "בנוסף 
להם  לתת  מבלי  לכאורה,  יתר  עמלות  בגין 
כלל  והתעלמות  הטענות,  את  לבדוק  שהות 
שגילו  מומחים  ידי  על  העמלות  מבדיקת 
צוות  הוקם  זכריה,  לדברי  חסר.  תשלומי 
עוד  ייקח  התהליך  אולם  לנושא,  בדיקה 
חודשים, ואולי אף שנה ויותר. זכריה הדגיש 
להם.  המגיע  כל  לסוכנים  תשלם  שהחברה 
תשובות כלל לא שכנעו, והנושא יובא לדיון 
פגישה  תיקבע  כי  סוכם  הלשכה.  במוסדות 
אמנת  את  לקדם  במטרה  הקרובים  בימים 

השירות בין החברה לסוכניה".

"כלל מנצלת את חולשתו של 
הסוכן הבודד, משום שחברת 

הביטוח שולטת בפרנסתו 
והסוכן חושש להתעמת איתה. 

הדוחות לא שקופים ואינם 
 ניתנים לבקרה. מדובר 

בבריונות עסקית לשמה"
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פי 
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אורי צפריר



הלמן-אלדובי קופות גמל ופנסיה משיקה
מודל תגמול חדש לסוכנים שמנתק את הקשר
בין דמי הניהול ללקוחות לבין תגמול הסוכנים!

המודל 
השקוף

הלמן-אלדובי גאה להציג:

הצטרפו למהפכת המודל השקוף: 03-6000100

29.7.15

האמור לעיל נועד בכדי להסב את תשומת הלב בלבד. המידע האמור איננו מהווה ייעוץ/שיווק ו/או תחליף לייעוץ/ שיווק
כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. המידע נכון ליום פרסומו 3.8.15 ט.ל.ח.

"מיישרים קו עם סלינגר,
לדמי הניהול של הלקוחות"הקשר בין תגמול סוכני הביטוחהלמן-אלדובי מנתקת את

“נשיא לשכת סוכני הביטוח בירך את

הלמן-אלדובי על
היותם הראשונים

שמרימים את הכפפה
ומציגים מודל תגמול חדש שמפריד

את דמי הניהול מעמלת הסוכן”.

27.7.15

27.7.15

דורית סלינגר"של שוק ההון והביטוח באוצר,שמתיישר עם עמדת הממונהבית ההשקעות הראשון"הלמן-אלדובי הוא
27.7.15 

“יותר שקיפות, פחות ניגוד עניינים.

הלמן-אלדובי הודיע היום
כי הוא מאמץ מודל חדש

לתגמול סוכני הביטוח

בתחום המוצרים הפנסיונים.“”



 הפרדה בין שיווק ותפעול

נלחמים   על המקצוע

5  |  13 באוגוסט 2015

 לשכת סוכני הביטוח יוצאת למאבק 
בחוק ההסדרים: "נילחם בכל החזיתות" 

 במסגרת המאבק תשתף הלשכה פעולה עם ארגוני המעסיקים • יובל ארנון: "אנחנו 
אופטימיים לגבי חלק גדול מהנושאים"

רונית מורגנשטרן

חוק ההסדרים – כל השאלות, כל התשובות
יובל ארנון, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני, עונה לשאלות על השפעת החקיקה על סוכני הביטוח

פותחת ל הביטוח  סוכני  לשכת 
ההסדרים  חוק  נגד  במאבק 
על  הפיקוח  לחוק  והתיקון 
בנושא   )2005( פיננסיים  שירותים 
במסגרת  הפנסיוני.  והשיווק  הייעוץ 
המאבק כבר החלו בכירי הלשכה לפנות 
לגורמים הרגולטוריים, לבכירים במשרד 
האוצר, לחברי כנסת ולוועדת הכספים. 
פעולה  הלשכה  תשתף  המאבק  לצורך 
לה"ב,  בהם  המעסיקים,  ארגוני  עם  גם 
התעשיינים.  והתאחדות  המסחר  לשכת 
ואנחנו  החזיתות  בכל  נלחמים  "אנחנו 
אופטימיים לגבי חלק גדול מהנושאים", 
יו"ר הוועדה לביטוח  יובל ארנון,  אומר 

פנסיוני. 
סוכן  ההסדרים,  חוק  טיוטת  פי  על 
מתוגמל  להיות  יכול  פנסיוני  ביטוח 
תשלום  בלבד:  דרכים  משתי  באחת 
ישירות מהלקוח או עמלת הפצה מהגוף 
המוסדי/בתי ההשקעות; הוא לא יורשה 

ייאסר תגמול  לקבל את שתיהן. בנוסף 
החקיקה  לחו"ל.  טיסות  כגון  בהטבות 
תכלול ענישה מחמירה בגין אי עמידה 

של סוכן בהוראות אלה. 
החוק החדש כולל גם תיקון משמעותי 
לפיו ייאסר על סוכנויות ניהול ההסדרים 
קבוצות  בשליטת  שרובן  הפנסיוניים, 
ושיווק  תפעול  שירותי  לתת  הביטוח, 
המעסיקים  כן,  כמו  מעסיק.  לאותו 
בבחירת  חופש  לעובדיהם  לתת  יחויבו 
הסוכן ממנו יקנו את החיסכון הפנסיוני, 

והם לא יורשו להכתיב לו את הסוכן. 
ההסדרים  חוק  טיוטת  אישור  לאחר 
חודש  העניין  לבעלי  ניתן  בממשלה, 
ימים להעלות את השגותיהם. לאחר מכן 
הכספים  לוועדת  החוק  הצעת  תועבר 
הלשכה  ראשי  נוסף.  לדיון  הכנסת  של 
כבר החלו בפגישות הכנה עם כל חברי 
לקראת  הכנסת  של  הכספים  וועדת 

הדיון הצפוי. 

בעבור א הסוכן  תגמול  יושפע  יך 
כמו  במוצרים  שירות  מכירה/מתן 
השתלמות,  וקרנות  גמל  קופות 
וביטוחי  חדשות  מקיפות  פנסיה  קרנות 

מנהלים?
סוכן הביטוח יכול להמשיך וליהנות מעמלות 
ההפצה כפי שהן ניתנות כיום. אין בחוק המוצע 
עמלת  הסוכנים;  עמלות  לשיעור  התייחסות 
הפצה זה שם כולל לפי תקנות חוק קופות גמל 
סעיף 32. חשוב להדגיש כי בשום מקום בחוק 
אחידה.  הפצה  לעמלת  אזכור  אין  ההסדרים 
הפנסיוני  הביטוח  סוכן  כי  דורשת  הלשכה 
יהיה רשאי לקבל תגמול ישירות מהלקוח בגין 
מהגוף  תגמול  בעבורם  קיבל  שלא  פעולות 

המוסדי, כמו שירותים להלוואה וכו'.
דמי  את  להפריד  הלשכה  דורשת  מדוע   
המוסף  הערך  מה  הסוכן?  מעמלות  הניהול 

בכך לסוכני הביטוח?

ההפרדה  נושא  את  לראות  דורשים  אנחנו 
בחוק ההסדרים. הקשר הקיים כיום בין העמלה 
שמקבל הסוכן מהמבטח לדמי הניהול שגובה 
מושא  להיות  לסוכן  גורם  מהמבוטח,  המבטח 
בשוק  הגבוהים  הניהול  דמי  על  לתלונות 
סוכני  מתוגמלים  כיום  הפנסיוני.  הביטוח 
הביטוח יותר אם הם גובים דמי ניהול גבוהים 
אדיש  יהיה  הסוכן  הפרדה,  תהיה  אם  יותר; 
בדמי  יותר  למכור  ויוכל  הניהול  דמי  לנושא 
למשל  כמו  חדשים,  במודלים  נמוכים.  ניהול 
גם  עמלה  הסוכן  יקבל  אלדובי,  הלמן  זה של 
ההפרדה,  לגבי  אופטימיים  אנחנו  מהצבירה. 
חברות  כל  אליה  יצטרפו  דבר  של  שבסופו 

בזכות  יותר  יתוגמל  והסוכן  הביטוח, 

הנקודות הבעייתיות 
בחוק ההסדרים

 מתן פטור מהליך השיווק 
הפנסיוני לגופים מוסדיים

  איסור ועונש מאסר על 
קבלת הטבות מגוף מוסדי

 תגמול הסוכן בשיווק פנסיוני

יובל ארנון

 "עתיד הסוכנים הפנסיונים 
אינו בסכנה, אבל הסוכנים 

צריכים להתאים עצמם 
למציאות. סוכן הביטוח 

צריך לתת את כל הפתרונות 
הביטוחיים, וגם הביטוח 

הפנסיוני חייב להיות בסל"
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"חוק ההסדרים – פגיעה חמורה וממשית בתקינות החקיקה"
 נוכח עמדתו של היועץ המשפטי לכנסת, עו"ד

 איל ינון, עלו ספקות לגבי אישור חוק ההסדרים 
במועד שנקבע )19 בנובמבר 2015(. במכתב 

ששלח ליו"ר הכנסת, ח"כ יולי אדלשטיין, מתריע 
עו"ד ינון: "הצעת חוק ההסדרים במתכונת ובהיקף 

המסתמנים תהווה פגיעה חמורה וממשית 
בתקינות הליכי החקיקה )...( זו הצעה רחבת היקף 

הכוללת עשרות רבות של תיקוני חקיקה במגוון 
תחומים, רבים מהם נעדרי זיקה ישירה לתקציב 

המדינה, ואף מספר רפורמות משמעותיות)...( 
נוכח לוח הזמנים שנקבע לעניין המועד האחרון 

לאישור חוק התקציב, ובהתחשב בכך שאנו 

עומדים לפני תקופת החגים, יעמדו לרשות ועדות 
הכנסת לכל היותר כ־35 ימי עבודה לצורך דיון 
וליבון הנושאים השונים, וזאת לצד הכנת חוק 

התקציב בוועדת הכספים", כתב עו"ד ינון.
ממשרד האוצר נמסר בתגובה כי הרפורמות 
המוצעות בחוק נחוצות שיביאו לצמיחה של 

המשק ולהורדת יוקר המחייה בישראל. באוצר 
הביאו לדוגמה את רפורמת ביטוחי הבריאות, 

שצפויה לצמצמם את תופעת הביטוחים 
הכפולים בשוק הבריאות ואת הגברת 

התחרות בשוק הבנקאות הצפויה 
להוזיל את עלויות האשראי.

 המשך מעמוד 5

העמלה מהצבירה.
  מה עמדת הלשכה לגבי מתן פטורים מהליך 
שפונה  ללקוח  למוסדיים  הפנסיוני  השיווק 

ישירות לגוף המוסדי?
השיווק  מהליך  פטור  למתן  מתנגדים  אנחנו 
הפנסיוני לאזרח. כל גוף מוסדי מחזיק משווקים 
על  מסודר,  הליך  לבצע  שאמורים  פנסיונים 
בסיס סעיף 12 לחוק הייעוץ הפנסיוני - בדיוק 
כפי שעושה סוכן ביטוח. בהצעה זו מאבד הצרכן 
ומקצועי  מתאים  ייעוץ  לקבל  האפשרות  את 
מוצר  תיצור  והיא  הפנסיה,  כמו  גורלי  בנושא 

פנסיוני חסר ופגום. 
בסכנה?  הפנסיונים  הסוכנים  עתיד  האם   
למה שסוכן ביטוח חדש ישווק ביטוח פנסיוני?

אבל  בסכנה,  אינו  הפנסיונים  הסוכנים  עתיד 
אין ספק שהסוכנים צריכים להתאים את עצמם 
הביטוח  סוכני  בלשכת  הקיימת.  למציאות 
ביטוח  סוכן  לפיה  הוליסטית  תפישה  קיימת 
צריך לתת את כל הפתרונות הביטוחיים ללקוח 
להיות  חייב  הפנסיוני  הביטוח  גם  לכן,  שלו. 
בסל והוא אינו יכול לוותר עליו. בסופו של יום, 
בכבוד  יתפרנס  ביטוח  סוכן  שכל  לכך  בנוסף 
מהתחום הפנסיוני, יישום מודל הפרדת תגמול 
תגמולי  לשיפור  יביא  הניהול  מדמי  הסוכן 

הסוכן בעתיד ולשיפור מעמדו בענף הביטוח.
שיוצר  ההפרדה  לגבי  הלשכה  עמדת  מה   
ושירותי  הפנסיוני  השיווק  בין  ההסדרים  חוק 

התפעול?
על זה תהיה מלחמה. הלשכה רואה בעייתיות 
לגורמים  יאפשר  שהוא  משום  זה,  בסעיף  רבה 
המעסיק,  מול  תפעול  לבצע  בענף  שונים 

יגרום  זה  צעד  המשווק.  לגורם  קשר  כל  ללא 
לחוסר התאמה ואי יכולת לבקר את ההפרשות 
המוצעים  השינויים  העובדים.  עבור  השוטפות 
בחוק ההסדרים יכניסו לענף גופים לא מפוקחים 
כן, ההצעה תטיל עלויות  כמו  ולא מקצועיים. 

כבדות על עסקים קטנים ובינוניים. 
קבלת  בשל  להיעצר  עשויים  סוכנים  האם 

טובת הנאה?
טובת  מהי  ברור  טרם  אלה,  לרגעים  נכון 

הנאה, והנושא נידון בימים אלו. עם זאת, אנחנו 
פלילית  למשמעות  חד־משמעית  מתנגדים 
בנושא זה ומוכנים רק לעיצומים כספיים. הליך 
פלילי יכול להינקט רק נגד אותם מתחזים אשר 
משווקים תוכניות ביטוח ללא רישיון כדין. יש 
מוכנים  אנחנו  הנאה:  טובת  בנושא  הצעה  לנו 
כספי  תגמול  נקבל  הנאה  טובות  שבמקום 
נוסף  תשלום  נקבל  לחו"ל,  נסיעה  במקום   –

ונחליט  מה אנחנו רוצים לעשות איתו.
 מה דעתה של הלשכה לגבי זכות המבוטח 
במקום העבודה לבחור את סוכן הביטוח שלו?

 )2014( החוק  להצעת  המשך  מהווה  זה,  סעיף 
שאושרה בכנסת ה־19, וזכה לתמיכת הלשכה. מה 
ההיגיון שלקוח של סוכן במשך 20 שנה, שעובר 

למקום עבודה חדש, יצטרך להחליף סוכן?
חוק  את  לשנות  כדי  הלשכה  עושה  מה   

ההסדרים לטובת סוכניה?
בימים אלו עובד נשיא הלשכה וצוותו מסביב 
לשעון בכדי לשנות את סעיפי חוק ההסדרים. 
ארוכות  וישיבות  דיונים  מקיימים  אנו 
דורשים  אנו  בהן  הרגולטור,  עם  ומקצועיות 
את השינויים שלנו בהתאם לעמדתנו מול אגף 
פוליטי  לובי  מפעילים  אנחנו  בנוסף,  הפיקוח. 
הכספים  ובוועדת  בכלל,  בכנסת  ח"כים,  של 
בהן  בנקודות  בעמדותינו.  שתומכים  בפרט, 

את  נביא  האוצר,  עם  מהותית  מחלוקת  ישנה 
בנוסף  הכנסת.  להחלטת  הנדרשים  השינויים 
המעסיקים  גופי  עם  פעולה  שיתופי  לנו  יש 
מהחוק  להיפגע  שעומדים  במשק,  הגדולים 
פנסיוני  שיווק  בין  ההפרדה  סעיף  בגלל 
לשירותי תפעול. בעיקר ייפגעו עסקים קטנים 
ובינוניים, שעלויות התפעול יושתו עליהם. כל 
הפעילות הנ"ל מלווה גם בפעילות תקשורתית, 
משוכנעים  אנו  הלשכה.  דובר  מבצע  אותה 
סוכני  לשכת  של  האינטנסיבית  הפעילות  כי 
לטובת  הרגולציה  החלטות  את  תעצב  ביטוח 
סוכני הביטוח. פעילות זו נשאה כבר פרי, עם 
תוצאה משמעותית מאוד - הפנסיה הדיגיטלית 
לחוק  מחוץ  הוצאת  הסוכן,  עוקפת  הישירה, 
מול  אליהן  שהגענו  ההבנות  בזכות  ההסדרים 

בכירי משרד האוצר ואגף הפיקוח.

 יו"ר הכנסת, 
יולי אדלשטיין 

הקשר בין העמלה שמקבל הסוכן מהמבטח לדמי הניהול שגובה 
המבטח, גורם לסוכן להיות מושא לתלונות על דמי הניהול. אנו 
אופטימיים לגבי ההפרדה, שבסופו של דבר יצטרפו אליה כל 
חברות הביטוח, והסוכן יתוגמל יותר בזכות העמלה מהצבירה



הפניקס מציגה: אתר אישי 
מותאם לסלולאר לכל סוכן 

חוקי השיווק באינטרנט השתנו, כבר לא מספיק שיהיה לכם רק אתר אינטרנט.  
 אם אין לכם אתר מותאם לסלולאר, גוגל לא יציגו אתכם במיקום גבוה בתוצאות החיפוש!  
זאת בדיוק הסיבה שהפניקס מציעה לכם הטבה ייחודית להקמת אתר מותאם לסלולאר 

ואפשרות לאתר אינטרנט חדש ועדכני בעלות של 980 ש“ח בלבד! 
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הכשרה שילמה את שיעור העמלות 
הגבוה ביותר לסוכניה בביטוח חיים

כך עולה מדו"ח האוצר לשנת 2014. הפניקס מובילה בביטוח כללי. יובל ארנון: נתוני 
השכר של סוכני הביטוח כפי שעולים מדו"ח הפיקוח - מדאיגים

"פחות מ־3% מתלונות הציבור בנושא הפנסיה - מוצדקות"

שילמה ה לביטוח  חברה  כשרה 
את   2014 בשנת  לסוכניה 
ביותר  הגבוה  העמלה  שיעור 
מהפרמיה.   18.09%  – חיים  בביטוח 
לעומת  כ־27%  של  בגידול  מדובר 
ב־2013.  ששולמה  העמלה  שיעור 
הגדולה  הסוכנים  כמות  שלה  הראל, 
כולל  )לא  סוכנים   3,542  – ביותר 
סוכנויות( - כ־63% מכלל סוכני ביטוח 
- שילמה בשנת 2014 22.53%  החיים 
חיים  בביטוח  לסוכנים  העמלות  מסך 
ונמצאת במקום הראשון. בביטוח כללי 
העמלות  בתשלום  הפניקס  מובילה 
כך  מהפרמיה.   19.18% עם  לסוכניה 
הביטוח  ההון,  שוק  אגף  מדו"ח  עולה 

והחיסכון שפורסם השבוע.
כי היקף העמלות  מהדו"ח עולה עוד, 
הכולל ששולם לסוכני הביטוח אשתקד 
הסתכם בכ־6.7 מיליארד שקל – גידול 

של כ־4% לעומת 2013. רוב הגידול הוא בביטוחי 
בריאות על רקע הרגולציה בנושא, ואילו בתחום 
העמלות  בהיקף  ירידה  נרשמה  והגמל  הפנסיה 

בשיעור של 9%.
כללי  בביטוח  כי   2014 מנתוני  עולה  עוד 
שילמו חברות הביטוח עמלות לסוכנים בשיעור 
של כ־16% מהפרמיות שנגבו - גידול של כ־2% 

לעומת השנה הקודמת.
העמלות  אחוז  עלה  החיים  ביטוח  בתחום 
מהפרמיה בשיעור של 2.93% והוא עומד על 10% 

בשיעור  ביותר  הגדולה  הקפיצה  את  בממוצע. 
את  איילון שהגדילה  רשמה  מהפרמיה  העמלות 

השיעור ב־37.15%.
מסוכני   14% הדו"ח:  מן  העולים  נתונים  עוד 
בשנה  שקל  ממיליון  למעלה  הכניסו  הביטוח 

שעברה, לעומת 13% בשנת 2013. 
לעומת  מורשים  סוכנים   12,427 היו  ב־2014 
בביטוח  היה  הגידול  עיקר  ב־2013.   12,311

פנסיוני. 
ארנון,  יובל  אומר  הממונה,  לדו”ח  בתגובה 

בלשכה:  פנסיוני  לביטוח  הוועדה  יו"ר 
"קרוב ל־50% מהסוכנים נמצאים בתחום 
הכנסות ברוטו של עד 250 אלף שקלים. 
סוכנים   4,000 פי  על  נחשב  אם  גם 
זה, מדובר על הכנסה  שנמצאים בטווח 
ברוטו של 15,000-20,000 שקלים, כך 
את  עוברים  לא  סוכנים  מאוד  שהרבה 
אם  בחודש.  שקלים  ה־7,000-8,000 
סוכנים  של  מעל,  המדרגה  את  נוסיף 
שהכנסתם עד חצי מיליון שקל, רואים 
כי ההכנסה נטו של 67% מהסוכנים נעה 
בין 7,000-14,000 שקלים. נתונים אלו 

מדאיגים מאוד בראייה הכללית.
והמשווקים  היועצים  "הירידה במספר 
הפנסיונים היא בעיקר משום שהיועצים 
הפכו  הבנקים,  את  שעזבו  השכירים 
עצמאים.  פנסיוני  ביטוח  סוכני  להיות 
המכללה  פעילות  לאור  במקביל, 
סוכני  לשכת  של  וביטוח  לפיננסים 

הביטוח, מצטרפים לתחום סוכנים חדשים".
אומר  הביטוח,  סוכני  בעמלות  העלייה  על 
ארנון, כי היא נובעת מביטוחי הבריאות שתפסו 
האלמנטרי.  הביטוח  בעמלות  ומעלייה  תאוצה, 
בתחום  בעמלות  ירידה  רואים  אנו  שני,  "מצד 
הניהול,  דמי  שחיקת  בשל  היתר  בן  הפנסיוני, 
וזו  מובטח,  מקדם  עם  פוליסות  שיווק  ביטול 

מגמה שכנראה תתחזק בעתיד".

רונית מורגנשטרן

הפנסיה:  בתחום  זכויותיו  את  מפנים  הציבור 
גידול של 19.3% נרשם במספר תלונות הציבור 
מדו"ח  עולה  כך   .2014 בשנת  הפנסיה  בנושא 
פניות הציבור שפירסם השבוע אגף שוק ההון, 

הביטוח והפנסיה. 
ואילו  תלונות   1,464 נרשמו   2013 בשנת 
בעוד  תלונות.   1,747 נרשמו   2014 בשנת 
שבשנת 2013 נמצאו 9 תלונות מוצדקות בלבד, 
כאלו שדרשו את התערבות האגף, הרי שבשנת 
2014 נמצאו 39 תלונות מוצדקות –  גידול של 
המוצדקות  התלונות  כל  סך  אבל  שלושה,  פי 

הסתכם ב־2.2% בלבד.
שהגיעו,  התלונות  כל  מסך  כי  לציין,  יש 
טופלו 455 תלונות באופן ישיר על ידי החברות 
עלייה   - התלונה  התייחסה  אליהן  והסוכנויות 

15% לעומת 2013. 
בתחום הביטוח הגיעו לאגף שוק ההון אשתקד 
6,381 תלונות. זאת לעומת 6,070 בשנת 2013. 
נרשמו   2012 בשנת   .5% של  בגידול  מדובר 

5,846 תלונות בתחום הביטוח.
בתחום קופות הגמל הייתה ירידה קטנה במספר 
התלונות – מ־944 תלונות ב־2013 ל־918 ב־2014 

– קיטון של כ־6%. במספר התלונות המוצדקות 
בתחום הגמל הייתה עלייה של כ־60% - מ־15 

בשנת 2013 ל־24 בשנת 2014. 
בתגובה, אמר יובל ארנון, יו”ר הוועדה לביטוח 
המוצדקות  “העובדה שמספר התלונות  פנסיוני: 
עומד על 2.2%, כשמתוכן חלק הוא נגד חברות 
את  הפנים  הביטוח  שעולם  אומר  זה  הביטוח, 
מספר  שגם  לזכור  צריך  והרגולציה.  השינויים 
המבוטחים גדל, ואם סך כל התלונות המוצדקות 
מתוך מיליוני טרנזקציות הוא בשיעור נמוך כל 

כך, זה אומר שהשוק עובד בסדר”.

שיעור העמלות 
מהפרמיה לשנת 2014

הראל ביטוח

הפניקס

קבוצת מנורה

קבוצת כלל

מגדל

איילון

הכשרה

שירביט

ש. שלמה

ביטוח חקלאי

AIG
דקלה

ביטוח כללי: שיעור 
העמלות מהפרמיה 2014

הראל ביטוח

הפניקס

קבוצת מנורה

קבוצת כלל

מגדל

איילון

הכשרה

שירביט

ש. שלמה

ביטוח חקלאי

AIG
דקלה

17.08%

19.18%

17.76%

16.23%

17.98%

14.35%

12.99 %

10.35 %

12.60 %

9.39 %

4.60 %

4.32 %

ביטוח חיים: שיעור 
העמלות מהפרמיה 2014

קבוצת כלל

מגדל

הראל ביטוח

הפניקס

קבוצת מנורה

הכשרה

איילון

דקלה

AIG

11.07%

7.73%

13.8%

9.23%

12.33%

18.09%

13.79 %

0.22 %

1.19 %

*מקור: אגף שוק ההון, ביטוח 
וחיסכון לדוחות השנתיים 

של חברות הביטוח
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בניגוד למצופה, הסוכנים מרגישים מאוימים יותר מהחברות המסורתיות מאשר מהביטוחים 
הישירים • תפקיד הסוכן יהיה חשוב ביותר בעולם הביטוח העתידי – אך מהות התפקיד תשתנה

רונית מורגנשטרן

האיום ל הן  הישירות   הביטוח  חברות  א 
הסוכנים   - הביטוח  סוכני  על  הגדול 
הביטוח  בחברות  דווקא  רואים 
את  יום,  מדי  עובדים  הם  איתן  המסורתיות, 
סקר  עולה מתוצאות  כך  עליהם.  הגדול  האיום 
"סוכן הביטוח 2030", הנחשפות כאן לראשונה, 

שנערך באופן מקוון בקרב 500 סוכנים, 
ועוד 60 סוכנים בקבוצות מיקוד. מטרת 
אליעוז  אחראי  פיתוחה  התוכנית, שעל 
היא  "דבר פשוט",  רבין, מנכ"ל חברת 
לתפקידו  מודלים  ובניית  היערכות 
שנה.   15 בעוד  הביטוח  סוכן  של 
על  הסוכנים  נשאלו  הסקר  במסגרת 
בשנת  הביטוח  סוכן  למקצוע  האיומים 
2030, ולמקום השני הגיע הפיקוח על 
הביטוח - ורק במקום השלישי נמצאים 
רבין,  לדברי  הישירים.  המבטחים 
מ"יחסי  נובעות  המפתיעות  התוצאות 
לחברות  הסוכנים  בין  שנאה"  אהבה 
הביטוח: "הסוכנים חשים שהחברות לא 
"נפתח  אומר,  הוא  לכן,  אותם".  רוצות 
שתגביר  לסוכנים,  החברות  בין  אמנה 
את האמון ביניהם ותיצור יחסי עבודה 

טובים ומפרים".
לגבי האיום השני, הרגולטור, אומר 
בין  מתמשך  ברומן  "מדובר  כי  רבין 
דורית  את  נזמין  לסוכנים.  הפיקוח 
סלינגר לביקור בלשכה, נראה לה את 

הגיע  הסוכנים.  מצוקות  ואת  הסקר  תוצאות 
הזמן לפתוח בדיאלוג פורה".

זמן  כמה  הסוכנים  נשאלו  הסקר  במסגרת 
פעילויות  לעומת  במכירות  משקיעים  הם 
הביטוח,  "סוכן  מפתיעות:  התוצאות  אחרות. 
שאמור להתפרנס ממכירות ביטוח, מקדיש רק 
כ־10% מזמנו למכירות, שהם בפועל כ־5% )אם 
העובדים  שאר  של  זמנם  את  בחשבון  לוקחים 
לפעילות  מזמנו  כ־15%־20%  ועוד  במשרד(, 

תומכת מכירות"
רבין: "נבנה מודל שבו כל סוכן ינהל את עצמו 
ואת זמנו כמו מחלקת מכירות בארגון. "מובן כי 
ארגון המתפרנס ממכירות, אינו יכול להתקיים 

כאשר כמעט כל זמנו מוקדש לעיסוק בפעולות 
שאינן מכניסות"

היא  התוכנית  עוסקת  בו  נוסף  מישור   
 - הביטוח  בעולם  העתידית  האסטרטגיה 
פעילות  את  שתאפיין  המניעה,  אסטרטגיית 
משולבת  זו  "אסטרטגיה  רבין:  בעתיד.  הסוכן 

המבוטחים  של  זו  כמו  מתקדמת,  בטכנולוגיה 
והעשרים,  העשרה  בני  שלנו  העתידיים 
שהווטסאפ והאפליקציות הם אמצעי התקשורת 
למנוע  היא  האסטרטגיה  משמעות  שלהם. 
מקרי ביטוח, זאת בניגוד למצב היום של 'אם 
יקרה לך משהו, נשלם לך'. בעולם כזה, לסוכן 

הביטוח יהיה תפקיד חשוב. 

יעשה  הוא  נזקים.  יהפוך לאיש מניעת  "הסוכן 
סקר סיכונים למבוטח, יצביע על סיכונים בבית 
ועל סכנות בריאותיות ויבנה מערך פתרונות - לא 
שיוצרת  הביטוח,  חברת  מטעם  לסורגים  דרישה 
קונפליקט בין הלקוח לסוכן, אלא שכנוע הלקוח 
ילדיו, למשל.  שבהיעדר סורגים, הוא מסכן את 
קרוב  יותר  הרבה  יהיה  העתידי  הסוכן 
ללקוח וגם יצטרך לדעת הרבה יותר, כי 
בעידן גוגל גם הלקוח יודע הרבה יותר. 
מכירת הביטוח תהיה המעטפת הסופית, 
והסברה,  הדרכה  ייעוץ,  יהיה  כשבדרך 
של  שכרו  תשלום.  הסוכן  יקבל  עליהם 

הלקוח יהיה בביטוח זול יותר".
העתידי,  הביטוח  עולם  רבין,  לדברי 
ייעזר  בשיפוי,  ולא  במניעה  שיתמקד 

"יפותחו  מתקדמת:  בטכנולוגיה 
כל  על  כמעט  שמתריעות  אפליקציות 
סוכר  רמת  כמו   - בגוף  שקורה  דבר 
או   – מתקרב  לב  התקף  או  מסוכנת 
על  אמת  בזמן  שמתריעה  אפליקציה 
נמצאים,  אנחנו  בו  באזור  רעידת אדמה 
בנוסף,  ועוד.  מתקרבים  צונאמי  גלי 
מצוקה  ללחצן  תהפוך  המתריעה  האפליקציה 
ומוסיף כי  וקשר עם מוקדי חירום", אומר רבין 
המבינות  ביטוח  חברות  בעולם  יש  כיום  "כבר 
שזה העתיד". הן יוכלו למכור ללקוח אפליקציות 
מקרי  למנוע  יוכלו  וכך  סמליים,  מנוי  בדמי 
ביטוח, כי אם חולה לב יקבל התרעה ויבקש עזרה 
זה יכול למנוע נזקים או חלילה מוות,  מיידית, 

עליהם משלמת חברת הביטוח כסף רב". 
תוכנית "סוכן הביטוח 2030", המתגבשת מזה 
ביוזמת נשיא הלשכה אריה אברמוביץ,  כשנה 
תוצג במלואה בכנס "אלמנטאר" לביטוח כללי 
בנובמבר  ב־9  הביטוח  סוכני  לשכת  שתקיים 

 .2015

ממצאים מפתיעים בסקר סוכן הביטוח 2030

האיומים הגדולים על סוכני הביטוח: 
חברות הביטוח המסורתיות והפיקוח 

"סוכן הביטוח, שאמור להתפרנס 
ממכירות ביטוח, מקדיש רק 

כ־5% מזמנו למכירות ועוד 15% 
מזמנו לתומכי מכירות"

"הסוכן יהפוך לאיש מניעת 
נזקים. הוא יעשה סקר סיכונים 

למבוטח, יצביע על סיכונים 
בבית ויבנה מערך פתרונות"

15.3%

24.7%

10%

5.1%

7%

3.9%

4.4%

9.8% 16.1%

 פעילות 
שרות 

במשרד
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שרדביטוח
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הדרכה ניה

והעשרה

איתור לקוחות 
וקידום מכירות

השתתפות 
בארוע או כנס

ביקור בחברת 
הביטוח

עיסוק אחר

 פגישות 
מכירה

 פגישות 
שרות

3.7%

חלוקת הזמנים בעבודת הסוכן 
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פני מספר שנים פגשתי את גברת כהן, שם ל
לא בדוי. היא פרשה מספר חודשים לפני 
הגדולות  מהחברות  באחת  מעבודתה  כן 
במשק, וכאשר נפגשנו לראשונה אמרה לי משפט 
במקום  עבדתי  שנה   30" בזיכרון:  אצלי  שנחרט 
צריכה  כשאני  עכשיו  משכורת.  וקיבלתי  עבודה 
לשלם לעצמי – אני לא יודעת איך עושים את זה". 
מתכנן  עם  מפגש  עברה  כבר  שהיא  מסתבר 
פרישה. פגישה של 45 דקות שבהן הוסבר לה שהיא 
זכאית לפנסיה של 4,500 שקלים לחודש. ומאחר 
שעל פי ההנחה של היועץ הפנסיוני שעמו נפגשה 
לה,  הציע   - ה"מסכנים"  במחלקת  מקוטלגת  היא 
גמל  קופת  למשוך  בצערה,  כנה  השתתפות  תוך 
בה צברה השלמה לפיצויים בסך 150 אלף שקל. 

שיהיה לה ממה לחיות.
הפיננסי,  התכנון  של  העבודה  מתודת  פי  על 
והסתבר  החיים שלה,  ויעדי  בדקתי את מטרותיה 
שהגברת צנועה, וחיה מסכום חודשי של כ־12 אלף 
שהגברת  התברר  יותר  מעמיקה  בבדיקה  שקלים. 
הספיקה לצבור כ־1.5 מיליון שקלים בקופות גמל, 
היועץ  בניהול תיק. אם  ועוד כ־800 אלף שקלים 
הפנסיוני בעבודה היה שואל הוא היה יודע את זה, 
מה שיש להניח היה מונע את ההמלצה למשוך את 

קופת הגמל שצברה.
סיעודי  במצב  שהוא  מתברר  בעלה?  עם  ומה 
מפוליסות  שקלים  כ־8,000  חודש  מדי  ומקבל 
ביטוח. זה כבר משנה את התמונה. אם נחבר את סך 
הסכומים שיש למשפחה הזאת, הגענו  - יחד עם 
פעמיים ביטוח לאומי - לכ־16 אלף שקלים בחודש. 

אם היועץ היה שואל, ודאי שלא היה ממליץ לפדות 
קופת גמל פטורה ממס למטרת מחיה שוטפת. 

אבל כאן רק מתחיל הסיפור המעניין. תוך כדי 
בדיקת ההוצאות החודשיות עברנו על דפי הבנק, 
לחודש  שקלים   1,000 מעל  של  תשלום  וגילינו 
סיעוד  ביטוח  להם  שיש  מסתבר  ביטוח.  לחברת 
נוסף, ששכחו מקיומו ולא תבעו את חברת הביטוח. 
פניתי לחברה, ולאחר דיון לא פשוט הוצאתי עבורה 
כמעט 400 אלף שקלים סכום חד פעמי, ועוד 14 
אלף שקלים לחודש כאמור. אבל זה עוד לא נגמר. 
מסתבר שהגברת לא היתה מודעת לעובדה נוספת 
-  במסגרת קופת חולים יש לבעלה כיסוי סיעודי 
חד  סכום  עוד  לו  הצטרף  כחודשיים  לאחר  נוסף. 

פעמי של 132 אלף שקל.
שעשינו  שינוי  כאן  יש  הלקוחה  מצד  לסיכום, 
שהייתה  הוודאות  אי  את  עברה  היא  בחיים שלה. 
לה בפגישה הראשונה וכיום היא רגועה, מסודרת 
כלכלית, ומנוהלת על ידי מערכת הליווי והבקרה 

שלנו על הכספים שלה. 
מהצד שלי כמתכנן פרישה, יש לי לקוחה מרוצה 
- ומעבר לכך קיבלתי לניהולי כ־3 מיליון שקלים.

הכותב הוא מנהל מיזם הפרישה לשכת סוכני הביטוח

תכנון פרישה - סיפור הצלחה
גברת כהן קיבלה ייעוץ פנסיוני שהתמקד רק בפנסיה – ולא על כלל נכסיה  

והקצבאות שמגיעות לה • סיפור על לקוחה מודאגת שנושמת עכשיו לרווחה

רון קשת 
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צפייה בכל שלבי ניהול ההצעה באונליין עד להפיכתה 
לפוליסה פעילה:

צפייה במסמכים שהתקבלו  ■
חוסרים בהצעה  ■
דרישות חיתום ואישור תנאים  ■
פרטי תפוקה ■

חדש במכלול שלי -
תמונת הצעות והפקות

תמונת הצעות והפקות החדשה
עבורך, לשירות לקוחותיך.
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עוד מ הביטוח,  תחום  את  היכרותי  אז 
תמיד  ביטוח,  בחברת  שכיר  בהיותי 
עלה בכל מקום אפשרי נושא העמלות 
ועד  בעיתונים,  מכתבות  הביטוח.  סוכני  של 
דרך הפרסומות השליליות של הביטוח הישיר.

אני חייב להודות שזה מתחיל להציק לי. לא 
נוח לי לעסוק בנושא הזה ברבים, לאף אחד לא 
נוח לדבר על שכרו. אבל כלשון חברנו נפתלי 

בנט - "די כבר" או "בואו לא נתבלבל".
על  המפקחת  וחמישי  שני  שכל  לי  מציק 
אותנו  להשאיר  בדרך  צעד  עוד  עושה  הביטוח 
עם כמה שפחות שכר ועושה הכל כדי להגביל 
את שכרנו. היא חושבת שאם תקטין את התגמול 
זהו  אז  הביטוח.  לשוק  טוב  יעשה  זה  לסוכנים, 
שלא. זה רק יפגע במקצוע ובנכונות של אנשים 
סוכנים  פחות  יהיו  הזמן  ועם  בו,  לעסוק  טובים 
איכותיים, והמבוטחים רק יפגעו מכך, כי ברגע 
האמת לא יהיה מי שיכוון אותם ברמה המקצועית 

והאישית.
חיילים  שמעסיקה   - ביטוח  שחברת  לי  מציק 
ואנשי  מקצועית  הכשרה  ללא  משוחררים 
שמוכרים  ניסיון,  חסרי  אבל  מעולים  מכירות 
נגד  קמפיין  מנהלת   - אחת  שבלונית  פוליסה 

הכיס שלנו ופוגעת בשמנו הטוב.

כמה מרוויח רואה החשבון?
האם יש עוד מקצוע, שנכנסים לו ככה לכיס? 
בכתבה  או  בפרסומת  אי־פעם  נתקלתם  האם 
שלכם?  החשבון  רואה  של  בשכרו  שהתעסקה 
בכמה  או  שלכם,  הדין  עורך  של  הרווח  באחוזי 
אז  לא.  כנראה  השיפוצניק?  לכיס  מכניס  כסף 
למה  הסוכן?  של  בשכרו  דווקא  למה מתעסקים 

צרות העין הזו? 
של  האלים  הקמפיין  היא  הראשונה  הסיבה 
כאילו  סוכן"?  לממן  "למה   - הישיר   הביטוח 
ברוב  אז  סוכן.  דרך  יותר  יקרה  הביטוח  פרמיית 
המקרים הפוליסה דרכנו הרבה יותר זולה מהחברות 
שהן  מטעה  שווא  מצג  מציגות  והן  הישירות, 
יותר זולות. במקרים שהן יותר זולות - זה נובע 
ביטוח, המבוססים  מחישובים שעורכת כל חברת 

על נתונים שונים כמו גיל, דגם, תביעות וכו'.
חלק מהפרמיה שהלקוח משלם הולך על הוצאות 
של חברת הביטוח. חברה כמו ביטוח ישיר מעסיקה 
מה  אבל  בביטוח,  מקצועיים  ממש  לא  עובדים 
לעשות שגם להם צריך לשלם.  בחברת ביטוח לא 
ישירה יש פחות עובדים ופחות הוצאות לעובדים, 

כי סוכנים מקצועיים עושים את רוב העבודה.
חברת  איזו  הפרסום?  הוצאות  עם  ומה 
בלקוח? מאשר  יותר  בפרסום  משקיעה   ביטוח 

מיליוני  עשרות  שמשלם  הישיר,  הביטוח  נכון, 
מיקי חיימוביץ  שקלים בשנה על קמפיין שוקה, 
וארקדי דוכין. ופרסומות עולות כסף. ומאיזה כיס 
זה יוצא? מהכיס שלכם. חברת ביטוח שעובדת עם 
אנשי  אנחנו   - בפרסום  פחות  משקיעה  סוכנים 

השיווק שלהם.
לחשיבות  מודעות  חוסר  היא  השנייה  הסיבה 
המקצוע שלנו. המוצר הנקרא ביטוח, אינו מורגש 
עד רגע האמת, והתחושה היא שהוצאנו כסף על 
אוויר. אבל סוכן הביטוח לא רק מוכר לכם נייר 
ומחלק לוחות שנה. הוא זה שיהיה שם ברגע האמת, 
שידע ויצטרך לתת את המענה המקצועי, שייתן 
האמת.  ברגע  הביטוח  חברת  מול  חזק  גב   לכם 

נמצאים  אתם  בישיר,  מבוטחים  אתם  כאשר 
או  מקצועית  עזרה  בלי  שלהם,  בידיים  למעשה 
זו בדיוק הסיבה שאנחנו לא  מישהו בצד שלכם. 
מתווכחים עם שכרו של עורך הדין, שמשרת את 
האינטרס שלנו, ולא עם רואה החשבון שעוזר לנו 

להתמודד עם מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי. 
אנו  בשכרנו,  שיתעסקו  מעוניינים  לא  אנחנו 
כימים  לילות  קשה  עובדים  ואנו  מקצוע  בעלי 
כדי להרוויח שכר. חלקנו גם מפרנסים עוד כמה 
צולר  רביב  את  ולא  כמונו,  פשוטות  משפחות 
מיליון שקלים   8 ישיר, שמרוויח  ביטוח  מנכ"ל 
בשנה. ואתם מקבלים מוצר מעולה, עם שירות 
מהישיר.   זול  יותר  שלרוב  במחיר   מקצועי, 

יכול  שלא  מבוטחיי. המבוטח  כך  על  יעידו 
חברת  אף  כי  חודשיים,  לפני  לחו"ל  לטוס  היה 
רפואי,  אותו עקב מצב  לא רצתה לבטח  ביטוח 
או  ויטוס.  לביטוח  שיתקבל  עולמות  והפכתי 
המבוטח שהתווכחתי בשבילו עם חברת הביטוח 
נזקי  או המבוטח שחברת  לו.  על הכסף שמגיע 
הצנרת עשתה לו בדיקה חפיפה, עד שהתערבתי 

והעמדתי אותם על הרגליים שיתחילו לעבוד.
אני גאה להיות שוקה, לעזור לאנשים ולהרוויח 
מזה כסף. אין בזה כל רע, אני עובד בשבילכם 
במסירות ובמקצועיות וזכותי להתפרנס בכבוד. 
על דבר אחד אין לי ויכוח עם הישיר: "אין ברכה 

בלעזוב את שוקה".

הכותב הוא חבר הוועדה לפעילות וקשרי קהילה

"גאה להיות שוקה" 
הביטוח הישיר מעסיקה עובדים ללא הכשרה מקצועית, משקיעה בפרסום מיליונים שיוצאים 

מהכיס שלכם – ובדרך כלל גם מוכרת פוליסות יקרות יותר. ברגע האמת, רק הסוכן יעמוד 
לצידכם. מאור כהן מוריד את הכפפות ומסביר למה זה נכון ש"אין ברכה בלעזוב את שוקה"

מאור כהן

די כבר!די כבר!
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שי שמש ומירב ג'והן

 מפגש תל אביב: מהזדמנויות
נדל”ן ועד המסלקה הפנסיונית

 
 כ־60 סוכנים הגיעו למפגש של סניף תל אביב שארגנה מירב ג’והן,

 חברת ועד הסניף, ומנהלת פרוייקט המנטורים בוועדת הצעירים
 בלשכת סוכני הביטוח. המפגש התקיים ביום שלישי השבוע בשעות

  הבוקר ב”קפה קפיש” שבנמל יפו
 רציתי מקום ייחודי, כי אני פונה לצעירים ורציתי לגרום להם להגיע”

 למפגש”, היא אמרה. “שי שמש, מנהל השיווק של הלשכה, סייע
 לי המון כשהנחה אותי ועזר לי באופן מעשי לבנות את המפגש”.

 במפגש, שנערך בשיתוף ‘שגריר’, התלהבו הסוכנים מהרצאתו של
 רוברט בויאביץ, שעסקה בזיהוי הזדמנויות בשוק הנדל"ן. אודי

 אביטל, חבר הוועדה לפיננסים, עניין את הסוכנים בתוכניות חיסכון
 באפיק תומך משפחה. תמר הראל, נציגת "שגריר", הציגה לסוכנים

 את הייחודיות במרכזי השירות של החברה, ודקלה אסנפי, יועצת
 ארגונית, ריתקה את הקהל בהרצאה על כישלונות בדרך להצלחה.
 את המפגש סיימה הרצאתו של יוסי מנור, נשיא הלשכה לשעבר,

 בנושא חשיבות המסלקה בקרב סוכני הביטוח. למפגש הגיעו
 גם סוכנים צעירים, שאינם חברי הלשכה: “נתתי להם טעימה,

 והפידבקים היו נהדרים. אני מאמינה שהם יצטרפו ללשכה”, אמרה

מירב ג’והן.

.
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לוח הביטוח   
המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת 2015, מתבקשים לפנות 

office@rbmedia.co.il :בכתב באמצעות כתובת המייל

                       דרושיםםםםםםםםםם                             

באשדוד  מובילה  ביטוח  לסוכנות 
פנסיוני  רישיון  בעל\ת  דרוש\ה 
לעבודה משרדית בשכר קבוע. קורות 
jennyl@dorot-ins.co.il :חיים למייל

דרוש/ה  ברעננה  ביטוח  לסוכנות 
למשרה  אלמנטרי  ביטוח  פקיד/ת 
ושירות  הפקה  ניסיון  מלאה. 
למייל:  חיים  קורות  חובה.   לקוח 

                       .efrat@liadins.co.il

ובריאות  חיים  ביטוח  לסוכנות 
דרושה  גן  ברמת  הבורסה  במתחם 
עקב  זמנית  לעבודה  עובדת 
לידה.  לחופשת  הפקידה  יציאת 
גמיש.  הימים  ומס'  העבודה  שעות 
חיים  כלל  עם  לעבודה  עדיפות 
    03-6005060 לפרטים:   ובריאות. 
                   mamashi@zahav.net.il

סוכני  לחממת  אלינו  הצטרפו 
ביטוח,  גיא  ביג  של  חיים  ביטוח 
ומנוע צמיחה  והוגן, תמיכה  בית חם 

לפנות  נא  למעוניינים  מובטחים. 
ל-052-2492453                              

לסוכנות ביטוח מובילה באזור נתב״ג 
בתחום  מקצועי/ת  פקיד/ה  דרוש/ה 

האלמנטרי. טלפון ליצירת קשר
 050-6996801

   Nave@dolfin-ins.co.il

דרוש/ה  בחולון  ביטוח  לסוכנות 
ופנסיה,  חיים  ביטוח  רפרנט/ית 
חובה  הלקוחות.  בקהל  לטיפול 
בהפקה  שנים  שלוש  של  ניסיון 
ופנסיה.  חיים  בביטוחי  וטיפול 
פנסיוני.  רישיון  לבעל/ת  עדיפות 
למייל לשלוח  יש  חיים   קורות 
                yuval@seiffer-ins.co.il 

תחום  מנהלת  ברעננה,  למשרד 
למשרה  גמל  פנסיה,  חיים,  ביטוח 
מלאה. נסיון חובה. קורות חיים במייל 

yossiperelman1@gmail.com
טלפון 0544701994 - יוסי                     

בתחום  שעוסקת  ביטוח  סוכנות 
ביטוח  סוכן  קולטת  הפנסיוני 
באר  באזור  לעבודה  דרכו  בתחילת 
יחודי.  שוק  בפלח  והדרום  שבע 
התחייבות להגיע להכנסה גבוהה תוך 
למייל  לשלוח  יש  חיים  קורות   שנה. 
                yacobid@zahav.net.il

   
      שת"פ ורכישות תיקי ביטוח     

בת"א.  איכותי  ביטוח  תיק  למכירה 
והשקעות.  רכישות  מיזוגים,  גשר 

                .dani@gsr.co.il :לפרטים

מציעה  מהמרכז  ביטוח  סוכנות 
לסוכנים המעוניינים לפרוש מהענף 
שת"פ  מחדש:  מסלול  לחשב 
בתנאים מעולים, רכישת התיק, מיזוג 
ואפשרות להמשך פעילות בסוכנות. 

מעולים,  ותנאים  הולמות  הצעות 
 אמינות ומקצועיות. לפרטים: איציק 

054-2240454, סודיות מובטחת.  
                        

סוכנים צעירים ודינאמים מוזמנים 
סוכנות  מצליח.  למיזם  להצטרף 
שותפים!!!  באמת  כולנו  בה  ביטוח 
כולנו נהנים מהסכמים הוגנים, יתרון 
לפרטים:  שווה!!!  ובאופן   הגודל 

רועי 052-4512005, 
יוסי 054-4701994                           

מעוניינת  ודינאמית  צעירה  סוכנות 
לפנות  לפרטים  ביטוח.  תיקי  לרכוש 
אל דני - 054-9008038                       

 
           השכרה ושכירות משנה        

למשרדים  שוכרים  דרושים 
רח'  ת"א,  המסחר  לשכות  בבית 
אחד  משרד   :84 החשמונאים 
בשטח של 200 מ"ר, והשני – בשטח 
לפנות  ניתן  לפרטים  מ"ר.   20  של 
                                        052-3648475

בסוכנות  טלפוני  מוקד  להשכרה 
ביטוח בפ"ת. המוקד מרוהט ומאובזר 
בכיסאות, שולחנות, טלפונים.המקום 
עמדת  וכולל   open spaceכ־ בנוי 
 – פיקס  המחיר  מנהל.  וחדר  אחמ"ש 
כולל חשמל, ארנונה, מים. לפרטים – 

מאיר 052-2528422
                meir@ofir-insurance.co.il

office@rbmedia.co.il ליצירת קשר

 לשכת סוכני ביטוח בישראל
  משתתפת בצערו של

  חבר הלשכה ירון יערי
על פטירתו של אחיו

 יהונתן )ג'וני(
רובין

שלא תדע עוד צער

 לשכת סוכני ביטוח בישראל
 משתתפת בצערו של חבר
   הלשכה ליאור בייניש

  על פטירתו של אביו

 ישראל בייניש
חבר הלשכה

שלא תדע עוד צער

לפני   סיום

קורס אקסל לסוכני הצפון
 למעלה מ־20 סוכנים ממחוז הצפון 

עברו השבוע במכללת ג'ון ברייס 
קורס שימוש באאוטלוק שיקנה להם 

כלים להתנהלות נכונה, ניהול זמן 
ועבודה מהירה יותר במשרד. הקורס 

ייערך במספר מחזורים לאורך השנה, 
בחודש נובמבר ייפתח גם  קורס אקסל 

למתחילים ולמתקדמים.
ליאור רוזנפלד, יו"ר מחוז חיפה והצפון 

מסביר כי "הקורסים הללו הגיעו כתוצאה 
מפניות מהשטח. התברר לנו בבדיקות 

שעשינו שגם ב־2015 קיימת דרישה 
להדרכות בסיסיות לשימוש במחשב, 

וקיימים סוכנים שעדיין מפחדים לעבוד 
מול מחשב או שלא שולטים במספר 

תוכנות שימושיות לעבודתם - ואנחנו 
נסייע להם בהדרכות מכל הסוגים ובכל 

הרמות".

מפגש ניהול בצפון
ביום שלישי, 18 באוגוסט, יקיים מחוז 

חיפה והצפון מפגש בוקר בנושא "רכישת 
כלים ניהוליים" בקיבוץ אלונים בין 

השעות 11:00־09:00 בשיתוף "קבוצת 
רימונים".

סדנת פיננסים בשפלה
ביום חמישי, 20 באוגוסט עורך מחוז 

השפלה סדנה בתחום הפיננסים 
בנושא "סדנת כלים לסוכן" בין השעות 

14:00־08:30, במתחם הכנסים העסקיים 
"even‘s - מיכל אבן", דרך הכלנית 38, בית 

נחמיה, בשיתוף "מגדל חברה לביטוח". 
השתתפות בסדנה ניתנת לסוכנים 

העוסקים בתחום הפיננסים ומעוניינים 
להתמקצע בתחום. הרשמה מראש בלבד.

כנס MDRT בהונג־קונג 
פיתחו את היומנים: בסוף חודש ינואר 

2016 יתקיים בהונג־קונג. הכנס, בין 
התאריכים 28־30 בינואר, יהיה פתוח 

לכלל הסוכנים. פרטים בהמשך.

  

חדשות  הלשכה

mailto:jennyl@dorot-ins.co.il
mailto:efrat@liadins.co.il
mailto:Nave@dolfin-ins.co.il

